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Mίαν έτον  είνας μικρίκος βασιλέας.
Τ’ όνεμαν-ατ’ έτον Τζέη. Ο πρώτον πολίτες 

ο Τζέη Σι.Αϊ. Έτον μαραγγουλεμένος 
(λυπημένος) όλεν την μέραν.



Ας τ΄ετέρεσεν τριύλ’-νατ όλα όσα είδεν 
,καλοστόχεψεν και ντο είδεν, κανένας κ’ 

εννάσκουτουν  για τοι φίλτς πολίτες του. Οι 
μικρίτσικοι έναν ξαϊ ζαγκαρωτοί βασιλιάδες 

ενούνιζαν  μαναχόν για την κεντήν-ατούν  και 
οι τρανοί ζαγκαρωτοί βασιλιάδες έσανε κι άλλο 

χειρ. Ακόμαν κι αραέτσ π’ εζήναν κανείνας α σους 
βασιλιάδες κ’έτονε ολόχαρος. 

Πολλά αγρεμένον έσον η ζωήν-ατούν Ο μικρίκον 
βασιλέοις Tζέη.Σι.Αϊ. εθέλνεν πολλά να  αλλάζ 

τ΄αγρεμένον την  ζωήν-ατούν για να είναι 
ούλ-ετούν περιχαρεμέν. Εθέλνεν πολλά κατ΄να  

εφτάει για τους φίλτς πολίτες του κι άλλον 
πολλά για τα χάταλα, τα παιδότοπα,πλέτερα 
για τα δουλείας-ατούν κι άλλον πολλά για τα 
δασκαλοπαιδία ς’ σα σχολεία, κιίλεμ  για τ’ 

εφτωχούς γείτοναδες.



Άκομάν εθέλνεν να εν’ γελαστέας. Εθέλνεν 
να ειλανεύκεται’ς’ σην ζωήν-ατ΄ να μαθάν 
κάτ΄και να ευρήκ’ ούλε τ’ εμορφάδας τη  

κόσμονος. Αλλά πως θα επόρνε, ο μικρίκον 
βασιλέα να να πατσαρεύ  ούλε χ 

ατά μαναχός-ατ!
Λαγκουνίουτον και τεντουλίουτον και 
αναχάπαρα έρθεν-ατον έναν ιδέαν.



Γιατί κ’ γουνουσεύω με τ’ άλλτς τοι 
βασιλιάδες, που θέλνε να αλλάζνε την ζωήν 
ατούν ενούντσεν ο μικρίκον ο  βασιλέας. Το 

να μαθάντς α σον άλλον, αρ΄ατό εν τ΄ανοιγάρ 
για να σοχρεύς είπεν οΤζέη..Σι.Αι. 

Αρ’ αετς, επείκεν έν τρανόν ταξίδι για να 
ελέπ’ και να γουνουσεύ με τ’  άλλτς τοι 

βασιλιάδες.



Ο γερανέον ο βασιλέας είπεν:

Oι καλοί πολίτες κ’ ερωτούν ντο επορεί
να εφτάει η πατρίδαν-ατούν για τ’ ατοίντς, 
άμαν ντο επορούν να εφτάγνε ατοίν για την 

πατρίδαν-ατούν. Ατό εν τ΄αληθενόν η
 αδελφωσύνα. Ποίσον-ατό και θα είσαι 

καλογέλαστος!



Αρ΄ατό έτον έναν τρανόν ατλαμά. Ο μικρίκον 
ο βασιλέαςΤζέη.Σι.Αϊ. πολλά χαρεμένος 
επήρεν την στράταν για το ταξίδ’-νατ.



Ο άγουρον π’ ελατάρτσεν το ραγίν έτον ο 
ίδιος π ερχίνεσεν να εχ  κάμποσα μαγαζάτα. 
Εάν αχπάσκουμες με το πρώτον την ατλαμά, 
βίρα κ΄άλλο τρανά δελαστήρας επορούμε να 
δαβαίνουμε. Επορούμε να σοχρεύουμε τους 
στόχους των Η.Ε. Ειρηνεμένα επορούμε να 

ζούμε ουχ εντάμαν.

Ο χλωροφορεμένον ο βασιλέας 
εγρώνιζε:



Πολλά τρανόν ανθρωπία» ενούντζαν εν τ’ 
ανοιγάρ για ούλε τα καλά α σην αλλαγήν».

Αέτς πα επήρεν την στράταν για το 
ταξίδ’-νατ’... 



Σο παζάρ πούλτσον οψαρικά οψαρικάκαι. 
και γιοχ οψάρε. Αν οι άνθρωποι μαθάνε 
να οψαρεύνε, μαθάνε να βοηθούνε την 
κεντήν-ατούν είμες υποχρεωμέν να 

βοηθούμε την κεντήν-εμου. Αρ ατό εν 
αληθενόν ελευτερία.

Η κόκκινη βασίλισσα του είπε:



«Πολλά καλόν», ενούντζεν ο Τζέη.Σι.Αϊ.
Ατό εν καλόν γιαρτίμ.    



Σ’ είναν άρθεπον ο θησαυρόν που έχ’ 
κ’είναι ούλε τα χρυσαφικά και μαλαματικά 

τη κόσμινης. Οσον καλετερίεις το 
ταπιάτης ατόσον κάλλιον χουζμετεύς

τ΄ανθρώπς τη κόσμινης.

H πορφυρέσσα βασίλισσα είπεν-ατόν:



«Ολον και θα καλυτερεύω το ταπιάτι 
μ΄σύλεν την ζήση μ’».« Ατό άμον καλόν 

ακουσκάται.»Αρ’ ατό θα κρατεί μας γαϊμε 
κάθαν φορά που θα είμες αντίμαχοι με τοι 

φίλτς πολίτες.» ενούντζεν ο Τζέη. Σι.Αϊ. και 
επαίρεν την στράταν για το ταξίδ΄- νατ...



O άρθεπον που νουνίζ ορθά ορίζ΄με 
δίκαιον κρίσην, χωρίς να αφουκράται 
άλλτς. Οσον είσαι εμπρολάτες είσαι 

εμπιστός μόνον όταν αρμόντς τα ίδια σ’ 
ουλτς. Οι συνείι και οι φιλ΄κ΄επορούν να 

πορεύουνε άναβα α σον νόμον.

Ο γερανέον ο βασιλέας εγρώνιζε:



Αρ΄ατό εφτάει μας να πορεύκουμες 
ούλ’εντάμαν κι ‘αλλον πολλά χαρεμέν, όταν 
κ΄ξεχωρίουνταν τ΄αρκατάσα. Ν΄ορμώνε τα 
ίδια για τ’ ουλτς. Ατό εν πολλά καλόν. Με 
τατό το νούνιγμαν που εν σουμά σ΄αχούλ 

επήρεν τ΄ορθόν την στράταν ο  Τζέη.Σι. Αϊ. 
και συνέχισε το ταξίδ΄- νατ.....



Ο πορτοκαλένον ο βασιλέας εκαλάτσεψεν:

Οθεν κι αν πας,δέβα εκεκά με την καρδίας. 
Αναστόρτσον έναν ξάϊ, τηδέν κ’ έρται 

μοναχόν α σην κεντήν-εμούν και κάθαν 
δουλεία που θ εφτάς,εχ ουσίαν αν εφτάσα 

με τ΄εσόν το θέλεμεν και με όλεν την 
καρδίας.



Αναχάπαρα ο μικρίκον ο βασιλέας Τζέη.
Σι.Αϊ. ετέρεσεν καλά και΄κ επόρνε να γανεύ 
σ΄ατά  ντ΄έλεπε. Εναν ξαϊ μακρά είδεν έναν  

κάστρον. Εκλώστεν κι έλα σ΄οσπίτ-νατ?

Εταξίδεψεν ολόχαρα δίγως γράσεμαν τριύλ α 
σον κόσμον και επήρεν πολλά δαρμενίας.



Ο Τζέη.Σι.Αϊ εχπάστεν να εφτάει 
έναν-έναν τα δουλείας που εδαρμένεψαν-ατόν 

οι βασίλισσες και οι βασιλάντ.
Εφέκεν τα μιλέτετ να ταξιδεύ, τεμέκ να 

επορούν να χτέσκουνταν ατά ντ΄έμαθεν ο 
ίδιος θα εποίναν πολλά καλόν σον κόσμον και 

αντάμαν θα χαροκοποίουσαν.

Ενοιξαν τ’ οσπίτ-ετουν τεμέκ να επορούν 
να δέχκουνταν τ’ άλλτς. Εθέκαν κανόνες 

που έπρεπε να σεβάσκουνταν κι ατοίντς π’ 
εμόναζαν. 

Με τατό πολλά ειλανεύκουμες.



Οι άλλ’ οι βασιλάντ ενόησαν  ότι  έμαθαν 
πολλά α σον μικρίκον τον  βασιλέα τον Τζέη.
Σι.Αϊ. Εσανε πολλά χαρεμέν’ γιατί ο Τζέη.

Σι.Αϊ. κ’εκράτεσεν τηδέν για την κεντήν-ατ. 
Εμοίρασεν όλα όσα εκέρδαισαν με τ’ άλλτς τοι 
βιασιλάντε. Κάθαν ημέραν εποίναν τον κόσμο 

άλλο καλλίον.



Εναν ημέραν ούλ’ οι βασιλιάδες επεντέθαν 
άλλο μίαν. Χαροκοποιούσαν όλεν την μέραν 
και όλεν το βράδον,  έμαθαν ο εις τον άλλον 

αμαν  έμαθαν κι αλλα πολλά ο εις για τον 
άλλον.Πιλά ενομάτσαν την κεντήν-ατούν
Τζέη-σι-ις, JAYCEES, ά σον μικρίκον 

Βασιλέα Τζέη.Σί.Αϊ., JCI. 



Επειδή τα ενταμώματα 
ευχαρίστεναν ουλτς, 

εσκάλωσαν να οργανίζνε 
ενταμώματα τουλάχιστον 
δύο φορές σην χρονίαν.

Εντάμωναν  σο 
Πασγκόσμιο Συνέδριο, 

σα συνέδρια, σα συνέδρια 
που επείναν σα βιλαέτε, 

σα εχνικά συνέδρια, 
οικόμαν και σα τόπε 

τουν επείναν συνέδρια 
κι αραέτς επατσάρεψαν 
κι έχνε φουρσιάτε για ν’ 

ανταλλάζνε όσα νουνίζνε.



Αρ σο τέλος  αρτούρευαν καταγαρσού, σοι 
τρανούς  κακούς φοτουλήδες! 

Οι Tζέη-Σι-ις, Jaycees, εγένταν ολάχαροι. 
Εγένταν άλλο πολλά δίκαιοι. Επείκαν τα 

πατρίδας- ατουν παντέμορφους και
Έμαθαν να χαροκοπούν ουλ’ εντάμαν.





Ας ατά ντ’ έμαθαν έβγαινεν έναν τρανόν 
μεκατίρ που πρεπ’ να ομνύουμες ότι θα 

κρατούμε.

Κάθαν εις βασιλέας έγραψεν ντο ενούντζεν κι 
αραετσ’  επείκαν ντο θα «γανεύνε».



Γανεύουμε-ινανεύουε:

• ότι το πίστεμαν σον Θεόν δει ισμάρ και νιετ 
σην ανθρωπότε 

• ότι η αδελφοσύνα τ’ ανθρωπίων εχράζ’ α σο 
κυβέρνεμαν των εθνών 

• ότι η κρισ σην οικονομίαν επορεί να 
γαζανεύκεται κ’ άλλο καλλίον ας ελεύτερους τ’ 
ανθρώπς απές ας ελεύτερα τα δουλείας  

• ότι καθάν φοράν ατούν που κυβερνούνε πρέπ’ 
οι νόμοι να ορίζνε τ’ αμανάτε και γιοχ οι  
ανθρώπ 

• τα πλουτία της γης ευρίουνται σα ταπιέτε τ’ 
ανθρωπίων  

• και ότι τα χουζμέτε σην ανθρωπότητα είναι 
τα περίκαλα έργα σην ζωήν.



Θέλουμε να δεικνύζομεν το τακάτ  που έχ το 
JCI. Εντάμε την διαφορετικότητα που κ ευρίεται 

πουθέν αλλού σ’ όλον  τον κόσμον. Κάθα εις 
ας  εμάς κ καλατσεύ μονάχον την γλώσσαν  τη 

πατρίδας-ατ, αλλά και έναν τη μάνας-ατ, έναν  τη 
κυρού-ατ, έναν τη τόπονος που ζει και έναν που 

καλατσεύ το μιλλέτ-νατ.

Ας δεικνύζομεν  όλα τα γλώσσας!

Καθοδηγώντας και  κινάζοντας την κοινωνία:
book@littlekingjci.com
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